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OPHANGSYSTEEM

Voor het Dock Four ophangsysteem is octrooi aangevraagd 

(Octrooicentrum Nederland: Modulair wandbekledingssysteem /

Patentnummer N2014564). 

Handleiding Dock Four

BENODIGDHEDEN 
PER STYLEPAD

Scan de 
QR-code 
om de 
instructiefilm 
te bekijken.

Bepaal de positie van het frame dat linksboven 
komt.

Teken met behulp van een waterpas de twee 
posities waar de twee schroeven moeten komen.

Boor de twee gaten en plaats de pluggen.

Draai de twee schroeven voor de helft in. Plaats het Dock Four frame met de pijlen 
omhoog.

Gebruik de clips om de hoogte aan te passen, 
indien nodig met behulp van een waterpas. 
(De clips blijven op hun plaats)

Schroef het frame vast. Klik het koppelstuk rechts vast om de positie van 
het volgende frame te bepalen.

Herhaal stap 2 t/m 8 voor 
de bovenste frames.

De resterende frames* kunnen met de 
koppelstukken opgehangen worden.

*In principe hoeft alleen de bovenste rij vast geschroefd 
te worden. Mochten de Stylepads toch niet vlak 
uitlijnen, kunt u de koppelstukken ook vast schroeven in 
de hiervoor aanwezige gaten.

Hang de Stylepads op hun positie. Werk hierbij 
van onder naar boven.
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Scan de QR-code om de instructiefilm van de 

montage te bekijken. 

De componenten zijn allemaal gemaakt van zwart ABS. 

Het materiaal is brandvertragend (HB UL94) en recyclebaar. 
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eBENODIGDHEDEN 
PER STYLEPAD

Scan de 
QR-code 
om de 
instructiefilm 
te bekijken.

Gebruik deze montageinstructie als mal voor het 
tekenen van de posities van de stylepads op de 
wand. Gebruik bij een oneven aantal stylepads het 
driehoekje bovenaan als middelpunt.

Teken met behulp van de boorgaten op deze 
montageinstructie en een waterpas de posities 
waar de twee schroeven moeten komen.

Boor de twee gaten en plaats de pluggen. 
Begin met de stylepad die linksboven komt.

Draai de twee schroeven voor de helft in. Plaats het Dock Four frame met de pijlen 
omhoog.

Gebruik de clips om de hoogte aan te passen, 
indien nodig met behulp van een waterpas. 
(De clips blijven op hun plaats)

Schroef het frame vast. Klik het koppelstuk rechts vast om de positie van 
het volgende frame te bepalen.

Hang de Stylepads op hun positie. Werk hierbij 
van onder naar boven.
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LET OP: 
ribbelzijde 
clip onder 

Middelpunt bij oneven aantal stylepads.

Positie boorgat Positie boorgat 

.

De resterende frames kunnen met de koppel-
stukken opgehangen worden. Gebruik boven-
staande voorbeelden voor het paatsen van de 
koppelstukken*. 

Herhaal stap 2 t/m 8 voor de bovenste frames.
In principe hoeft alleen de bovenste rij frames 
vast geschroefd te worden. 

.

10cm 20cm 40cm 50cm 60cm

5 cm 15 cm 25 cm 35 cm 45 cm 55 cm

30cm

Bekijk voor aanvullende instructies en 
uitzonderingen de bijgevoegde handleiding.

O... zit dat zo?
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eBENODIGDHEDEN 
PER STYLEPAD

Scan de 
QR-code 
om de 
instructiefilm 
te bekijken.

Gebruik deze montageinstructie als mal voor het 
tekenen van de posities van de stylepads op de 
wand. Gebruik bij een oneven aantal stylepads het 
driehoekje bovenaan als middelpunt.

Teken met behulp van de boorgaten op deze 
montageinstructie en een waterpas de posities 
waar de twee schroeven moeten komen.

Boor de twee gaten en plaats de pluggen. 
Begin met de stylepad die linksboven komt.

Draai de twee schroeven voor de helft in. Plaats het Dock Four frame met de pijlen 
omhoog.

Gebruik de clips om de hoogte aan te passen, 
indien nodig met behulp van een waterpas. 
(De clips blijven op hun plaats)

Schroef het frame vast. Klik het koppelstuk rechts vast om de positie van 
het volgende frame te bepalen.

Hang de Stylepads op hun positie. Werk hierbij 
van onder naar boven.
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Middelpunt bij oneven aantal stylepads.
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De resterende frames kunnen met de koppel-
stukken opgehangen worden. Gebruik boven-
staande voorbeelden voor het paatsen van de 
koppelstukken*. 

Herhaal stap 2 t/m 8 voor de bovenste frames.
In principe hoeft alleen de bovenste rij frames 
vast geschroefd te worden. 

.

10cm 20cm 40cm 50cm 60cm

5 cm 15 cm 25 cm 35 cm 45 cm 55 cm

30cm

Bekijk voor aanvullende instructies en 
uitzonderingen de bijgevoegde handleiding.

O... zit dat zo?
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Het systeem bestaat uit 

de volgende componenten:

■ Drager

■ Frame

■ Koppelstuk

■ Clips

http://www.dockfour.com/

